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Monitor BoekStart in het consultatiebureau  
Concept vragenlijst consultatiebureau  

Introductie:  

Kunst van Lezen heeft een monitor laten ontwikkelen voor de BoekStartcoach. BoekStart wil graag 

via de monitor zicht krijgen (landelijk) en zicht bieden (lokaal) op de invulling van de rol van de 

BoekStartcoach. De monitor is ontwikkeld door Sardes in samenwerking met leden van de kerngroep 

BoekStart, het NCJ en bibliotheken.  

 

De monitor bestaat uit vragenlijsten voor de BoekStartcoach, de BoekStartcoördinator en voor de 

JGZ. Dit is de vragenlijst voor de JGZ, in te vullen door jeugdartsen, jeugdverpleegkundige en 

assistenten van de consultatiebureaus die de BoekStartcoach bezoekt. Het invullen van de vragenlijst 

duurt 5-10 minuten.  

 

NB. Het kan zijn dat sommige vragen voor jou minder van toepassing zijn, omdat jouw bibliotheek 

een afwijkende werkwijze heeft in de samenwerking met het consultatiebureau. Als dit zo is, probeer 

de vragen dan zoveel mogelijk op jouw situatie te betrekken of vul ze desnoods niet in. Aan het einde 

van de vragenlijst is er ruimte om een toelichting te geven. Mocht jouw bibliotheek zich in de 

uitzonderlijke situatie bevinden dat er samengewerkt wordt met verschillende JGZ organisaties, vul 

dan de vragenlijst in voor één organisatie en licht eventuele verschillen toe aan het einde van de 

vragenlijst. 

 

 

Alvast veel dank voor je medewerking.  

Start 

1. Met welke bibliotheek werken jullie samen? (als het gaat om de BoekStartcoach) 

Selectielijst bibliotheken  

Weet ik niet 

 

2. Wat is de postcode van het consultatiebureau waarvoor je deze vragenlijst invult? 

(graag invullen als 1234 AB)  

 

Deel 1: de BoekStartcoach op het cb 

3. Welke rol vervul jij binnen het consultatiebureau? 
Arts 
Assistent 
Verpleegkundige  
 
4. Hoe ervaar je de aanwezigheid van de BoekStartcoach? 
Ik ben er zeer tevreden over  
Ik ben er tevreden over 
Ik ben er niet zo tevreden over 
Ik ben er ontevreden over 
 
5. Hoe ervaar je de samenwerking met de BoekStartcoach? 
Ik ben er zeer tevreden over  
Ik ben er tevreden over 
Ik ben er niet zo tevreden over 
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Ik ben er ontevreden over 
 
5. Is BoekStart zichtbaar in de spreekkamer (bijv. d.m.v. een poster of koffertje) 
Ja 
Nee 
 
6. Als de BoekStartcoach aanwezig is, hoe vaak verwijs je ouders/verzorgers dan naar haar of hem 
door? 
Altijd, alle ouders/verzorgers 
Alleen als ik denk dat het om een laagtaalvaardige ouder gaat 
Alleen als de ouder vragen heeft over lezen en de taalontwikkeling 
Anders, nl. … 
Niet, de BoekStartcoach benadert de ouders/verzorgers zelf 
 
7.  Als de BoekStartcoach niet aanwezig is, hoe verwijs je dan door naar BoekStart? 
Dit doe ik niet 
Door de ouder(s)/verzorger(s)te wijzen op de momenten waarop de BoekStartcoach wel aanwezig is 
Door de bon voor de BoekStartkoffer uit te delen 
Door te verwijzen naar de bibliotheek 
Door te wijzen op de BoekStartkoffer 
Door de voorstelkaart van de BoekStartcoach mee te geven 
Door andere schriftelijke informatie mee te geven 
Anders, nl: …  
 
8. Vertellen ouders/verzorgers je wel eens over het contact met de BoekStartcoach? 
Ja, vaak 
Ja, soms 
Nee 
 
9. Is de gezinsaanpak voor het bestrijden van laaggeletterdheid onderwerp van het beleid van het 
consultatiebureau? 
Ja 
Nee 
Weet ik niet 
 
10. Heb je een training gevolgd in het herkennen en/of doorverwijzen van laagtaalvaardige 
ouders/verzorgers? 
Ja 
Nee 
 
11. Heb je scholing gevolgd op het gebied van voorlezen en taalstimulering? 
Ja 
Nee 
 
Dit is het einde van de vragenlijst, bedankt voor het invullen. Hieronder kun je een toelichting 
geven, als je dat wilt.  
Klik op ‘Stuur antwoorden’ om de antwoorden definitief te versturen. Daarna kan je het tabblad 
sluiten.   
 

12. Ruimte voor toelichting: 

…  


